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БЂРЂКЂТЛЕ КАНИКУЛ
Бљгелмђ шђџђренећ Ќђмигъ

мђчете каршында мљселман балала-
ры љчен оештырылган кышкы лагерь
њз эшен тђмамлады.

Бљгелмђ мљхтђсибђтенећ
дђгъват кылу џђм мђгълњмат бирњ
бњлеге биргђн хђбђрлђргђ караганда,
алты кљн дђвамында мђчеттђ кырык-
тан артык бала белем алган. Бу ва-
кыт эчендђ алар Коръђн сњрђлђре
љйрђнгђн, догалар ятлаган. Моннан
тыш, алар љчен кышкы уеннар оеш-
тырылган. Балалар янына очрашуга
ЮХИДИ хезмђткђрлђре дђ чакырыл-
ган булган.

Чыганак: www.dumrt.ru

НАМАЗ УКУ БЂЙГЕСЕ
ЊТКЂРЕЛДЕ

8 гыйнвар кљнне Татарстанныћ
Тукай районында намаз уку бђйгесе
узды. Бђйге районныћ Телђнче Та-
мак авылында урнашкан мђчеттђ (ул
мђгърифђтче Хђлфиннар тарафын-
нан тљзелгђн) оештырылды.

Кызлар џђм малайлар арасын-
да уздырылган бђйге вакытында
жюри ђгъзалары намаздагы
хђрђкђтлђрнећ дљреслегенђ, Коръђн
сњрђлђренећ дљрес укылышына игъ-
тибар иткђн.

Чара тђмамлану белђн, мђќлес
корылып, вђгазьлђр тыћланган,
имамнар бђйгедђ катнашучыларныћ
сорауларына ќавап биргђн.

Исегезгђ тљшерђбез: Татарстан-
ныћ баш казые Ќђлил хђзрђт Фаз-
лыев, 2011 елныћ 27 сентябрендђ
РИУда узган мђчет каршында дини
белем бирњче мљгаллимнђрнећ рес-
публика кићђшмђсендђ мондый
тљрдђге бђйгелђр уздыру тђкъдиме
белђн чыккан иде.

Чыганак: www.muslem.ru

ЯШЕЛ ЊЗЂНДЂ ДЂ
БАЛАЛАР ЯЛ ИТТЕ

1-10 гыйнвар кљннђрендђ Яшел
њзђн мљхтђсибђте њзлђренећ башлан-
гыч мђдрђсђ бинасында балалар
љчен кышкы лагерь оештырды. Би-
редђге лагерь шунысы белђн дђ њзен-
чђлекле: монда мђктђпкђчђ яшьтђге
балалар да бар иде.

Унике яшькђ кадђрге балалар
лагерьда иртђнге тугыздан алып
15.30 сђгатькђ кадђр ял иткђн, гый-
лем алган. "Тљп максат итеп балалар-
га тђрбия дђреслђре бирњне куйдык,
Коръђн, ќђмђгать намазлары уку
ђдђплђренђ дђ тљшендердек. Балалар
љчен хђрђкђтле уеннар, туристик ба-
зада чаћгыда шуулар да њткђрдек.
Мљселман кинолары књрсђттек. Кон-
курс-бђйгелђр оештырдык", - дип
белдерде "Дин вђ мђгыйшђт" газета-
сы хђбђрчесенђ Яшел њзђн шђџђре
џђм Яшел њзђн районы имам-
мљхтђсибе Габделхђмит хђзрђт Зин-
нђтуллин.

Аш-су осталары балалар љчен
кљненђ љч тапкыр љстђл ђзерлђгђн.

P.R.: књптђн тњгел генђ Яшел
њзђн мљхтђсибђте картлар йортла-
рында тђрбиялђнњчелђр белђн дђ
очрашулар њткђргђн.

КОТЛЫЙБЫЗ!
Бњген, ягъни 13 гыйнвар кљнне

илебездђ Россия матбугаты кљне бил-
гелђп њтелђ. Чљнки нђкъ менђ шул
кљнне Пётр I указы белђн Россиядђ
беренче "Ведомости" газетасы дљнья
књргђн.

Без барлык хђбђрчелђребезне дђ
ТР мљселманнары Диния нђзарђте
исеменнђн шушы истђлекле кљн
белђн тђбрик итђбез, исђнлек-саулык
џђм зурдан-зур иќат ућышлары тели-
без. Хђбђрчелђребезгђ килгђндђ исђ,
аларныћ ић актив-љлгерлђре Балтач,
Кукмара, Мамадыш районнарында
џђм Бљгелмђ, Чаллы шђџђрлђрендђ
яши. Аларга њзебезнећ кић рђхмђте-
безне ќиткерђбез џђм алга таба да
бергђлђшеп љммђтебезгђ хезмђт итђр-
без, дигђн телђктђ калабыз.

Шђќђрђ тљзњ -
асылыбызга кайту

Мђрхђмђтле
булыйк!

"Г"Г"Г"Г"Гаилђ бђаилђ бђаилђ бђаилђ бђаилђ бђхххххетеннђн мђетеннђн мђетеннђн мђетеннђн мђетеннђн мђхрњм итњчелђр"хрњм итњчелђр"хрњм итњчелђр"хрњм итњчелђр"хрњм итњчелђр"

"Тђварихе Болгария"
ђсђрен кем язган?

10 гыйнвар кљнне ТР
мљселманнары Диния
нђзарђтенђ Тњбђн Кама
шђџђрендђге "Рисалђ"
мђдрђсђсенећ хђзерге
директоры Рафикъ
хђзрђт Исламгалиев
белђн шул ук шђџђрдђ
яшђњче Илдус Зартди-
нов килде.

Ђлеге ике шђхесне нинди
мђсьђлђ берлђштерђ дђ, нинди про-
блема аларны Казанга алып килгђн,
диярсез. Эш бик тђ ќитди булып
чыкты. Тњбђн Кама "дин ђџеллђре"-
нећ бернинди мђзџђбсез яшђргђ
чакыруы, аларныћ "чиста ислам"
гакыйдђсен Такытдин Ибне Таймия
(1263-1328), Габделгазиз Ибне Баз
(1912-1999) фђтваларына нигезлђ-
неп пропагандалавы, динне милли
гореф-гадђт, традициялђрдђн азат

књреп, республикабыз ќирле-
генђ ислам диненећ Согуд Га-
рђбстанындагы вариантын
књчереп утыртырга тырышу
"ќимешлђре"н, берен-
челђрдђн булып, Илдус Зарт-
динов њз гаилђсе мисалында
татый. Аныћ кияве - "Рисалђ"
мђдрђсђсен тђмамлап, аннан
соћ шушы ук мђдрђсђнећ
кичке бњлегендђ "укыту-
чы" булып эшли башла-
ган егет - ђлеге гаилђ
башлыгын сљйгђн
хатыныннан,
њз улыннан
аерган. Сђбђбе
нидђ, дисезме? Имештер, аныћ га-
кыйдђсе дљрес тњгел. Эш шућа ба-
рып ќиткђн ки, кияњ кеше хђтта
Илдусныћ хатыны Фђридђне,
шушы "кяфер" ирдђн аерылу љчен
судка гариза язу эшенђ дђ котырт-
кан. Џђм теге зомбилашкан хатын

ундњрт ел бергђ гомер кичергђн ире
белђн аерылу љчен судка гариза
биргђн. Алар хђзерге вакытта да
бер-берлђрен њлеп яратуларына ка-
рамастан, 27 гыйнвар кљнне гаилђ
рђсми рђвештђ судлашып аерылы-
шырга тиеш. Фђридђ исђ бњгенге

кљндђ: "Мин синнђн башка яши
алмыйм", - дип иренђ SMS-
хђбђрлђр язуын дђвам иттерђ...

Ђйе, менђ инде айга якын
Фђридђ сђлђфилђр "тоткынлыгы"-
нда яши. Кияве Илдар Ќиџаншин,
хђнђфи мђзџђбендђ гомер кичергђн
Илдусны ялгыз гына калдырып,
кеше хатынын да њзенећ дини ка-
рашларына књндерергђ маташып,
аны да "урлап" алып чыгып китђ...

Безнећ татарда, традиция буен-
ча, егет кеше њз ђти-ђнисе белђн
яисђ башка чыгып аерым яши. Бе-
ренче кљннђн њк ислам динендђ,
хђнђфи мђзџђбе, матуриди гакыйд-
ђсенђ тугры калган гаилђ башлыгы
Илдус Зартдиновка бу сђлђфи егет
каян, ничек, ни сђбђпле килеп
элђккђн дђ, кеше гаилђсен пыран-
заран китерњ нилектђн башланган
дисезме?

(Ахыры 2 нче биттђ.)

"Аллаџы Тђгалђ хакына" яки
"Аллаџы Тђгалђнећ исеме белђн".
Гарђп телендђ исђ христианнар,
мљселманнар яки башка берђр дин-
не тотучылар њзлђре табынган берд-
ђнбер Илаџи кљчне "Аллаџ" дип
атый. Аллаџ - дљньяны барлыкка ки-
терњче бердђнбер Илаџи кљч. Мљсел-
маннар бу турыда онытырга тиеш
тњгел. Дљньядагы џђрбер кешене
Аллаџы Тђгалђ яраткан џђм дљньяга
китергђн, димђк, Аллаџы Тђгалђ ту-
дырган џђрбер зат мљселманнар та-
рафыннан ихтирамга лаек.

Аллаџы Тђгалђ исеме белђн,
Аћа ышанып, без эшлђребезне баш-
лыйбыз. Без ќаваплылыкны Аћа
кайтарып калдырмыйбыз, кире-
сенчђ,  ислам динен сайлап, эшлђре-
безне мљселманнарга тиеш булган-
ча башкаруны њзебезгђ бурыч итеп
куябыз.

Тормышта џђрвакытта да уйлап
эш итњ мљџим. Гадђти эшлђрне баш-

"Бисмиллђџ" - "Аллаџы
Тђгалђ хакына" дигђнне
аћлата. Бу сњзлђр белђн
мљселман кешесе џђр
эшен башлый. Ислам
дине турында белемнђ-
ре сай булган кешелђр бу
сњзлђр бары тик дин
ђџеллђре тарафыннан
вђгазь сљйлђр алдыннан
гына ђйтелђ торгандыр
дип уйлый (гђрчђ алар
аны њзлђре йокыга китђр
алдыннан, сњзлђрнећ
тирђн мђгънђсенђ
тљшенмичђ ђйтсђлђр дђ).
"Бисмиллђџ" сњзе ту-
рында уйлана башласак,
безгђ ислам диненећ тљп
асылы - Аллаџы Тђгалђ
белђн бђйлђнеш ачыла-
чак. Моныћ асылы
нђрсђдђ соћ?

карганда уйлап эш итњ читенрђк. Без,
гадђтлђнгђнчђ, "бисмиллђџ" дибез
икђн, димђк, бу сњзлђр белђн љсте-
безгђ алынган ќаваплылык турында
онытабыз. Бу сњзлђр Аллаџы Тђгалђ
каршында эчкерсез булырга би-
релгђн ант кебек. Џђм бу - дљньяда
да, ахирђттђ дђ ућышка китерђ.
Сњзлђр изге була алмый, аларны
аћлау џђм изгелек хисен тою гына
безне ућышлы итђ алачак. Аллаџы
Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ болай ди:
"Ий сез мљэминнђр, антыгызны бо-
зып, бљтен кљчен куеп йоннан
эрлђгђн яхшы ќеплђрен сњтеп,
љзгђлђп яраксыз иткђн юлђр хатын
кебек булмагыз! Сез њзара хђйлђ
љчен ант итсђгез, ђгђр њзегез башка-
лардан аз булсагыз, "сугышмыйбыз"
дип ант итсђгез, књбђйсђгез, шул ан-

тыгызны бозып сугыша башлыйсыз.
Тђхкыйк, Аллаџ сезне ант итњлђре-
гез белђн сыныйдыр. Аллаџ хљкем-
нђренђ хилаф эшлђрегезне Кыямђт
кљнендђ, ђлбђттђ, Аллаџ, њзегезгђ
белдерер џђм хљкем итђр" ("Нђхел
(Умарта кортлары)" сњрђсе, 92 нче
аять).

Џђрбер ђйтелгђн сњзне, ниятне
аћлау џђм алар љчен ќаваплылык
хисен сизњ генђ мљселман кешесен
бизи. Бу турыда Аллаџы Тђгалђ
Коръђни-Кђримдђ пђйгамбђребез
Мљхђммђт (гсв) сњзлђре белђн болай
ди: "Син аларга ђйт: "Ђгђр Аллаџ
кушмаса вђ телђмђсђ, мин сезгђ
Коръђнне укымас идем џђм аныћ
хљкемнђрен сезгђ љйрђтмђс идем.
Тђхкыйк, пђйгамбђр булганчы, мин
сезнећ арагызда кырык ел тордым.

Аллаџ кушмагач, ул дђвердђ мин
сезгђ џичнђрсђ укымадым, шуны
фикерлђп карамыйсызмы?" ("Юныс"
сњрђсе, 16 нчы аять).

Билгеле булганча, пђйгамбђре-
без Мљхђммђт (сгв), аћа Коръђн
ићдерелгђнче њк, Бердђнбер Аллаџ-
ка табынган. Ул башкалардан њзенећ
кешелеклелек сыйфатлары белђн
аерылып торган. Эчкерсезлек, њз
сњзлђрећ љчен ќаваплылык, ваемсыз
булмау кебек сыйфатлар барыбызга
да кешелђр арасында танылуга, шул
исђптђн, ућышларга ирешњгђ ките-
рер. Ђ ул ућышларныћ ић зурысы -
ахирђттђ. Ђмин.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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"Гаилђ бђхетеннђн мђхрњм итњчелђр"
(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Менђ хђзер шуларны бђйнђ-
бђйнђ язып њтђрбез. Мондый хђл,
минем карашка, бђлки килеп тђ ту-
маган булыр иде. Тик аныћ кеше
гаилђсе таркалу белђн генђ тњгел,
моннан да коточкычрак хђллђр -
кеше канын коюларга, шартлау-
шартлату кебек афђтлђргђ дђ алып
китереп ќиткезње бик мљмкин. Без-
нећ очракта исђ хатынныћ иренђ
тиктомалдан "хыянђт итње" ни
рђвешле башлана соћ? Кияњнећ
"хыялы" тормышка ашу процессын
тагын да ќићелђйтђ тљшњче
сђбђплђр књзгђ ярылып ята. Берен-
чедђн, ничек кенђ булмасын, кияњ
белђн кыз Мђдинђгђ укырга китђр
алдыннан њз фатирларын бњтђн ке-
шегђ яшђргђ тапшыра. Без булма-
ганда буш тормасын, "исраф булма-
сын", аз гына булса да акча китер-
сен, янђсе. Алар њзлђре Илдус Зар-
тдиновларга яшђргђ кереп тора.
Мђдинђгђ киткђнче, "љч-дњрт ай
вакыт"ка гына дип. Менђ шул "љч-
дњрт ай вакыт" эчендђ буласы
хђллђр була да инде. (Шунысын да
искђртеп узыйк: мондагы фатирда
яши башлаганнар хђзер кайсысы
нинди дини белемгђ, мђзџђбкђ, га-
кыйдђгђ ия булмасын - аларныћ
џђммђсе дђ намаз укый. Аек акыл
белђн уйлап караганда, беркемне дђ
"кяфер" дип атап булмас шикелле,
чљнки, кабатлап ђйтђм, барчасы да
намаз укый бит!) Ягъни, ике
бњлмђле фатирда яшђњчелђрнећ
дљньялыкта була торган борчу, тор-
мыш мђшђкатьлђреннђн бигрђк,
дини мђсьђлђлђрне хђл итњ "про-
блемалар"ы барыннан да љстен
чыга. Биредђ катализатор, икенче
тљрле ђйткђндђ, киеренкелекне та-
гын да кљчђйтњче булып, матуриди
гакыйдђсе буенча чыгарылган
Рђшит Исаевныћ "Гакыйдђ" дискы
килеп керђ. Кичлђрен, буш вакыт-
ларда фатир хуќасы - Илдус Зарт-
динов менђ шул дискны кабызып
куя торган була. Менђ шушы диск
"Рисалђ" мђдрђсђсен тђмамлаган
кияњнећ йљз сиксђн градуска
њзгђрњенђ сђбђп була да инде. Ул
аны бик нык ярсыта...

Илдус Зартдинов - бик тђ гади,
самими, эчкерсез кеше. Эчендђге-
се тышында, књћелендђгесен ђйтеп

бирђ. Гадђти эштђ эшли. Казанга да
тљнге сменадан кайткан килеш чы-
гып киткђн. Џљнђре, кђсебе турын-
да тљпченеп сорамадык. Аныћ:
"Ике бњлмђле фатирыбыз бар.
Йљрергђ ќићел машинабыз, бакча-
быз, хђлђл кђсеп итђргђ йљк маши-
набыз да бар. Ашау-эчњ, кием-са-
лым, йорт ќиџазлары - џђммђсе дђ
ќитђрлек", - дигђн ќавабы гаилђ-
нећ ќитеш тормышта яшђгђнле-
генђ дђлил булып тора иде.

Ул, 1985 елда армиядђн кайт-
кач, ђнисе белђн Чњпрђле районын-
нан Ульяновск шђџђренђ књчеп
килђ. Совет чорында ук аныћ дини
хислђрен уятып ќибђрергђ, намаз-
га басарга дусты - Тђтеш районы-
ныћ Кече Тархан авылында яшьтђн
њк дини гыйлем алып њскђн
Вђгыйзь абый сђбђпче була. Шулай
итеп, ул Ульяновск љлкђсе
мђхђллђлђренђ намазга йљри баш-
лый. Соћрак, 1986 елларда Самара
љлкђсендђ гомер кичергђн Габ-
делђхђт хђзрђт Минџаќев белђн
танышып, аћардан хђнђфи мђзџђбе
буенча дини гыйлем ала. 1993 елда
Илдус Зартдинов ђнисе белђн Та-
тарстанга - Тњбђн Кама шђџђренђ
књченеп кайта. "Шђџђр мића њзенећ
яшеллеге, манаралары белђн књккђ
ашып тљзелеп килњче хђзерге
Ќђмигъ мђчете белђн беренче ка-
рашка бик тђ ошаган иде", - дип
искђ ала ул. Ничек кенђ ђле! Шушы
елны аныћ ђнисе дђ намазга баса,
ул исђ биредђ шђџђр ђбилђре белђн
дини белемнђр алып, њз љстендђ
эшли. Илдус ђфђнде дђ ќае чыккан
саен ул вакыттагы "Кызыл чишмђ"
мђчете имамы Ђдип хђзрђт Вђлиев
белђн танышып, дуслашып, хђнђфи
мђзџђбе буенча дини белемнђрен
тагын да тирђнђйтђ. Шул гомердђн
бирле - ике дистђ елдан артык
И.Зартдинов хђнђфи мђзџђбенђ туг-
ры булып кала бирђ. Ул 2008 елда
хатыны Фђридђ белђн хаќ кылып
кайта. Алар шулай бер-берсенђ
терђк булып яши бирђлђр. Илдус
ђфђнденећ хђлђл ќефете 2010 елда
авырып, III группа инвалидлыкка
чыга. Шул чакта да аны Илдус Зар-
тдинов больницаларда књтђреп
кенђ йљри, бер ел дђвамында урын
љстендђ яткан хатынын тђрбия
кыла.

2011 ел урталарында "Рисалђ"
мђдрђсђсенђ директор итеп аныћ
дини карашларына туры килгђн
мђзџђб, гакыйдђдђ булган Рафикъ
хђзрђт Исламгалиев билгелђнњне дђ
бик шатланып кабул итђ ул. Бњтђн
дин-кардђшлђре кебек њк И.Зартди-
нов та "яћа" хђзрђткђ њгет-
нђсыйхђтлђр, кићђшлђр алырга
йљри башлый. Рафикъ Исламгали-
ев исђ бер генђ кешене дђ кире как-
мый, мђзџђб, гакыйдђ буенча килеп
туган сорауларныћ џђммђсенђ дђ
итагатьле итеп ќавап кайтара. Алай
гына да тњгел, телђгђн кешегђ Та-
тарстан Диния нђзарђте рљхсђт
иткђн китапларны, аудио-дисклар-
ны да биреп чыгара. Мисал љчен,
узган кљз мљфтият Рђшит Исаевныћ
"Гакыйдђ" дискын чыгарган иде.
Шушы дискны Илдус Зартдинов та
сорап ала. Нияте - аны љенђ алып
кайтып тыћлау...

Менђ шуннан башлана да
инде. Вакыты да туры килеп тора
бит - каян ул вакытта аныћ кияве
хатыны белђн яшђргђ килгђн диген!
Гакыйдђ мђсьђлђлђре турысында
љйдђ зур тавыш-гауга чыга.

- Ђлбђттђ, ике гаилђнећ (минем
13 яшьлек малаем да бар) ике
бњлмђле фатирда яшђве авырлык-
лар тудыра башлады. Мин, ата кеше
буларак, ир хакларын њтђр љчен
билгеле бер кыенлыклар сизђ баш-
ладым. Кияњ белђн кызга: "Ђние-
гезнећ дњрт бњлмђле фатирына ба-
рып торыгыз", - дигђч, риза бул-
мыйча тавыш чыгардылар. Икесе
дђ Тњбђн Кама Ќђмигъ мђчетенећ
кичке бњлек укытучылары була то-
рып, "Рђхмђт, љч ай тоттыгыз" дия-
се урынга, кияњ кеше ђдђпсез
рђвештђ: "Аллах тебя накажет", -
дип чыгып китте. Нђрсђ љчен икђ-
нен аћламадым. Икенче кљнне кияњ
белђн кыз килеп: "Синећ гакыйдђћ
дљрес тњгел! Синећ Коръђнне ку-
лыћа тотып укырга хакыћ юк! Нич-
тожество, нђќес син! Син хаты-
ныћа не достоен! Сића аныћ белђн
яшђњ хђрам", - дип, ир кеше талак
ђйтмђстђн, љемнђн хатыным белђн
малаемны миннђн кыргыйларча
"аерып" алып чыгып китеп, съём-
ный фатирга яшереп куйдылар.
Хђзер 2011 елныћ 15 декабреннђн
бирле хатыным белђн улым Ис-

мђгыйльне књргђнем юк. Кайда то-
ралар - Аллаџ белђ, адресларын да
белгертмилђр, - дип сљйлђде Илдус
Зартдинов. (Аныћ хатыны њз "гае-
бен танып" 6 гыйнвар кљнне генђ
кайта.)

Шушы вакыйгаларныћ икенче
кљнендђ Илдус ђфђнде бу хђллђрне
Тњбђн Кама Ќђмигъ мђчетенђ ба-
рып, Габделкђрим хђзрђткђ сљйлђп
бирђ, Ирек хђзрђткђ керђ. Тик нђти-
ќђсез, рус ђйтмешли, ноль внима-
ния. Габделкђрим хђзрђт: "Аллаџ
ярдђмен бирсен!" - дию белђн
чиклђнсђ, Ирек хђзрђт Мљниев:
"Мђдрђсђдђ укып чыгучыларныћ
ќинаяте љчен ќавап бирмибез", -
дип ђйтеп котыла. Аптырагач, Ил-
дус Зартдинов Тњбђн Кама
мљхтђсибе Йосыф хђзрђт
Дђњлђтшин янына керђ. Тик анысы
да кымшанмый. Мин аћа: "Кияњне,
кызны, хатынны, њземне берьюлы
чакырып, аћлат! Нинди гакыйдђгђ
таянып, сездђ укып чыккан шђкер-
тнећ ир белђн хатынны аерырга
хакы бар?" - дип ђйткђч тђ, исе кит-
мђде: "Ярар", - дип кенђ калды. Габ-
делкђрим хђзрђткђ дњртенче бару-
ымда: "Ђгђр дђ минем гаилђм ха-
кына безне ќыеп аћлатмасагыз,
Казанга - мљфтияткђ барам, дигђч
тђ ислђре китмђде. Чљнки алар -
Тњбђн Кама мђчетендђге барлык
хђзрђтлђр дђ - шђригатьтђ "крайно-
сть"ка сикергђн укытучыларыныћ
бозык гамђллђрен яшерергђ ты-
рышты. Йљрер-йљрер дђ, туктар ђле,
диделђр. Синећ гаилђћ таркалсын,
балаћ ятим калсын - боларныћ бер-
сенђ дђ аларныћ исе китми - бары
тик дђрђќђлђре џђм урыннары гына
югалмасын", - дип аћлатма бирде
бу хђллђрдђн ќђфа чигњче Илдус
Зартдинов.

Шунысы кызганыч, Тњбђн
Кама мљхтђсибе мондый мђсь-
ђлђлђр ић ђњвђл тљбђк казые белђн
хђл ителергђ тиешлеген башына да
китерми. Њзе аћлатмалар бирњдђн
баш тарта икђн, хет аларны казый-
га ќибђрсен, хет казыйныћ телефон
номерын бирсен иде инде. Болар-
ныћ берсе дђ эшлђнми. Без исђ, њз
чиратыбызда, дњртенче хакимият
вђкиле буларак, журналистка би-
релгђн хокукларыбызны эшкђ
ќигеп, Тњбђн Кама мђдрђсђсенећ

хђзерге директоры Рафикъ хђзрђт
Исламгалиевтђн аћлатмалар алыр-
га булдык.

Рафикъ хђзрђт Исламгалиев,
"Рисалђ" мђдрђсђсе директоры:

- Безнећ шђригатебездђ хатын-
кыз њз телђге белђн генђ иреннђн
аерыла алмый. Чљнки љйлђнгђндђ
ир-ат њз љстенђ зур књлђмле
йљклђмђлђр ала: ул хатынын йорт-
ќир, ашау-эчњ, кием-салым џђм
кљндђлек чыгымнар белђн тђэмин
итђргђ тиеш була. Болар њтђлмђсђ
яки ир-ат њти алмаса, аныћ љйлђнње
- золым кылу була. Хатын-кыз та-
лак-аерылу љчен казыйга бары тик
шундый очракларда - ђгђр дђ ир-ат
њзенећ хатынын тиешенчђ тђэмин
итђ алмаса яисђ нђселсез (импо-
тент) булса гына турыдан-туры
мљрђќђгать итђ ала. Ђгђр дђ ир-ат
кеше љеннђн командировкага чы-
гып китђргђ ќыенса, ул ђќђткђ акча
алып булса да, гаилђсен тђэмин ит-
ђрлек мал-мљлкђт калдырырга
тиеш. Ђгђр дђ ул хатын-кызга ќит-
ђрлек акча, мал-мљлкђт калдырма-
са (яки ул калдырган акча, мал-
мљлкђт яшђр љчен ќитђрлек булма-
са), бу очракта аныћ хатыны казый-
га дђгъва белђн бара ала. Безнећ
мисалда исђ Илдус Зартдиновныћ
сђламђтлеге яхшы, ул гаилђсен тђэ-
мин итђрлек хђлдђ, аныћ тормышы
бар яктан да ќитеш. Бу очракта аны
кяферлеккђ чыгарып, аныћ хаты-
нын аерып алып китњ (талакка чы-
гару) дљрес булмый. Хатыны аннан
риза булмаган очракта да, ул тљбђк
казыена - Рљстђм хђзрђт Шђйхевђ-
лиевкђ мљрђќђгать итђргђ тиеш
иде. Телђсђ кемнећ њзеннђн фђтва
чыгарып, кеше гаилђлђренећ оясын
туздырып, аларны аерып, балалар-
ны ятим итеп йљрергђ хакы юк. Без-
нећ очракта Тњбђн Кама районы
мљхтђсибенђ Илдус ђфђнде књп тап-
кырлар мљрђќђгать итеп тђ, бу
мђсьђлђлђргђ Йосыф Дђњлђтшин-
ныћ књз йомып килње - аны
мљхтђсиб буларак, бер дђ бизђми.
Мондый сыйфатлар (бигрђк тђ
кеше гаилђлђренећ язмышларын
хђл иткђндђ) - дин ђџеллђренђ хас
сыйфатлар тњгел. Џђм бу аныћ њз
эшенђ салкын каравын књрсђтђ.

Нияз САБИРЌАНОВ

Мостафа Габделќђлил
гражданнар сугышына каршы

Соћгы бђрелешлђрдђн соћ ук, Ли-
виянећ Вакытлыча књчеш советы
башлыгы Мостафа Габделќђлил
њзенећ мљрђќђгатен ќиткерде. "Ха-
лык гражданнар сугышына тарты-
лырга мљмкин", - дип кисђтте ул.

Мостафа Габделќђлил њзен борчыган
мђсьђлђлђрне болайрак аћлатты: "Мин ли-
виялелђрне гражданнар сугышыннан
кисђтђм".

Вакытлыча књчеш советы башлыгы-
ныћ чыгышы Вакытлыча советныћ халыкара кљчлђре џђм Мис-
ратныћ баш књтђрњчелђр группировкаларыныћ берсе арасында
булган бђрелешлђрдђн соћ ук яћгырады.

Бђрелешнећ њзе турында каршылыклы мђгълњматлар бирелђ.
Бђрелешлђр вакытында алты кеше њлгђн џђм ундњрте яраланган,
дип хђбђр ителђ. М.Габделќђлил сњзлђренђ караганда, бђрелешлђр
бер тљркем коралланган кешелђрнећ ђз-Зђвия районындагы бер
хастаханђне басып алганнан џђм њз вазифаларын њтђњче табибны
тышка чыгарырга маташканнан соћ башлана.

Бђрелешлђр, хђрбилђр коралларын Трипольнећ разведка би-
насына юнђлткђннђн џђм Мисратныћ баш књтђрњчелђрен аны таш-
лап китњлђрен талђп иткђннђн соћ башланды, дип, аћа хђтле эфирга
чыккан репортажда хђбђр ителгђн булган. Бђрелеш барышында
ќићелчђ џђм уртача зыян китерђ торган корал кулланылган.

Кабилђлђр бђрелеше шђехлђр катнашы белђн туктатылганнан
соћ, Трипольдђ чагыштырмача тынычлык урнашты.

Каддафи режимы "вафат булган"нан бирле, Ливия башкала-
сында џђм шулай ук илнећ башка шђџђрлђрендђ дђ вакыты-вакы-
ты белђн бђрелешлђр булып ала.

Ђхмђт ЙЫЛМАЗ
Русчадан татарчага Ландыш ЌИЏАНШИНА тђрќемђсе

Чыганак: www.islam-portal.ru

Шђќђрђ тљзњ - асылыбызга кайту
Соћгы арада нђсел шђќђрђсен

тљзњ кебек књркђм гадђт модага
ђйлђнде. Тукай, Ђмирхан, Мђрќани
кебек бљек шђхеслђрнећ нђсел агач-
лары белђн бергђ хђзерге вакытта
М.Шђймиев, Р.Мићнеханов, И.Хали-
ков та њз бабалары тарихын барлый.

Татар халкына ќиде буын бабаны
белергђ кушылган. Бу - юкка тњгел, га-
лимнђр кешенећ генетик хђтере ќиде бу-
ынга кадђр сакланганын раслаган. Кан да
ќиде буын саен яћара.

Халкыбызда ата-аналар балаларын
нђселен яхшы белгђн кешелђргђ бирергђ
тырышкан. Бу - аларны тљрле буыннан-
буынга килђ торган чирлђрдђн саклаган.
Моннан тыш, ќиде буын - кан хђтере генђ
тњгел, акыл хђтере дђ. Бњгенге кљндђ га-
лимнђр зирђклелек, тљрле сђлђтлђрнећ дђ
буыннар буенча баруын раслады. Шућа
књрђ мулла-мљђэзиннђр нђселе, табиблар,
галимнђр нђселе дип сљйлибез.

Соћгы араларда халык ни љчен њз
нђселен љйрђнергђ тотынды соћ? Зама-
нында зыялылар аны тљзеп барган. Бњген
Ф.Ђмирхан, Ш.Мђрќани, К.Насыйри ке-
бек нђсел язмалары - галимнђр љчен ђзер
чыганак. Совет чорында, киресенчђ, ата-
бабаныћ кем икђнен онытырга тырышкан-
нар. Чљнки "мулла кызы", "кулак баласы"
булу кешене гомере буена кара књлђгђ бу-
лып озата йљргђн.

ТР Милли музееныћ бер хезмђткђре
белђн кешелђрнећ књплђп шђќђрђ ясавы
турында сљйлђштек. Ђлеге ханым нђсел
буыннарын барлау књркђм књренеш дип
санаса да, кешелђрнећ аны мода итњенђ,
ђхлакый кыйммђтен онытуына борчылу-
ын белдерде. Музей хезмђткђрлђренђ бу-

ыннарны барларга заказ биреп, соћыннан
бабалары гади кешелђр булуы ачыклангач,
шау-шу куптарып, талашып китњчелђр дђ
аз тњгел икђн.

НЂСЕЛЕН ЉЙРЂНЊЧЕГЂ
ИШЕКЛЂР АЧЫК

Татарстан Республикасы Милли ар-
хивыныћ баш белгече Лалђ Хђсђншина
сњзлђренђ караганда, архивта утыручы-
ларныћ љчтђн бере биредђ нђсел-ыруын
љйрђнђ. Калганнары - я галимнђр, я сту-
дентлар. АКШ, Япония, Алманиядђн дђ
килеп шљгыльлђнђлђр, чљнки фонд шак-
тый бай, документлар да яхшы сакланган.

Тамырлары Татарстаннан чыккан
кешене кызыктырырлык чыганаклар да
књп монда. Архивта XVIII-XIX гасырга
караган ревизия (халык саны алу) доку-
ментлары, метрика кенђгђлђре, хуќалык
карталары џђм башка ђџђмиятле язмалар
саклана.

Авыл мђхђллђлђрендђ кешелђрнећ
туган, вафат булган, љйлђнешкђн, аеры-
лышкан вакытлары ел саен метрика кенђ-
гђсенђ кертелгђн. Милли архивта 1829-
1920 елгы метрика документлары бар.
Лђкин алар гарђп графикасында язылган-
га, аларны бар кеше дђ укый алмый. Бу
очракта, Л.Хђсђншина сњзлђренђ караган-

да, махсус хезмђткђрлђр ярдђм итђ. Алай
да, књп очракта нђсел-ыру турында
мђгълњматны кешелђр тњлђп ясата. Бер
буын турында мђгълњмат туплау 350 сум-
нан башлана. Белешмђлђрне бер ай эчендђ
табып бирђчђклђр.
БАБАЛАР ЯЗМЫШЫН ЉЙРЂНЊ -

АЛАРГА ХЉРМЂТ КЊРСЂТЊ
Чыганаклар белђн эшлђњче Таџир

Габдрахманов исђ гади кешелђргђ дђ, олы
тњрђлђргђ дђ шђќђрђлђр ясый. Ђгђр ул
Г.Тукай, Ш.Мђрќани, К.Нђќми кебек
шђхеслђрнећ нђсел язмаларын кызыклы
фактларга баетса, Казандагы 18 нче хас-
таханђнећ баш табибы Рљстђм Бакировка
Њтђмешев морза нђселеннђн чыкканын
ачыкларга ярдђм иткђн. Мђскђњ, Петер-
бург, Тамбов, Мордовия џђм башка тљбђк
архивларында документлар љйрђнеп, де-
путатларыбызга, ќитђкчелђргђ бабалары
турында мђгълњматлар ќыя.

Кеше ни љчен њткђне белђн кызык-
сына? Берђњлђр аны - мода, икенчелђре PR
(пиар) дип саный, љченчелђре бабалар
ђйтеп калдырылган гамђл, бурыч итеп ка-
бул итђ. Њз исемен ђйтергђ телђмђгђн бер
танышым ђби-бабасы, туган-тумачасы
исемен дога кылыр љчен барлый. "Минем
бабам кем булганы кардђшлђремнђн баш-
ка берђњне дђ кызыксындырмый, ђ менђ
гњргђ кергђн туганнарым рухына дога
кылсам, џђр якка савап булып ирешер
иде", - ди танышым. Ислам динендђ кеше
њлгђч, аћа савап китерђ торган љч ђйбер
телгђ алына. Берсе - бирелгђн хђер-сђдђка,
њзећнђн соћ калган гыйлем џђм аныћ ру-
хына дога кылучы тђњфыйклы нђсел
дђвамчылары...

Милђњшђ ЗАКИРОВА
Чыганак: www.intertat.ru
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Татар ђдђбияты тарихында кулъязмалар рђвешендђ џђм соћрак XIX гасырда басма китаплар
рђвешендђ халык арасында таралып џђм кызыксынып укыла торган Хисаметдин бине Шђрђфет-
дин Мљслими дигђн язучыныћ "Тђварихе Болгария" дигђн ђсђренећ язмышы њтђ катлаулы џђм
гыйбрђтле. Авторы турында да тљгђл мђгълњматлар юк. Китапныћ тулы кулъязма нљсхђлђре-
нећ башында ул њзе турында: "Болгар тирђсендђге Ташбилге авылыннан Хисаметдин бине
Шђрђфетдин", ђ ахырында: "Шђрђфетдин бине Хисаметдин", дип яза. Шућа књрђ фђндђ ул књбрђк
Мљслими буларак билгеле. Китапныћ язылу датасына карата да тљрле каршылыклы фикерлђр
бар. Ђсђр текстыннан чыгып караганда аныћ 1551 - 1584 елларда Ташбилге авылында язылган
дигђн караш булса да, хђзерге тарих фђнендђ ђсђрнећ язылу вакыты итеп XVIII гасыр ахыры -
XIX гасыр башы дигђн дата кабул ителгђн.

Бу - Мљслими дигђн авторныћ "Тђварихе Болгария"
ђсђренећ кулъязмалары халыкка барып ќиткђнче, татар
халкы арасында Таќетдин бине Ялчыгол дигђн авторныћ
"Тарихнамђ-и Болгар" исемле шђќђрђ рђвешендђге
стильдђ язылган ђсђре укучылар арасында нык тарала. Кай-
берђњлђр бу китапны, ялгышып, "Тђварихе Болгария" дип
атап йљртђ. Лђкин Мљслими ђсђре њзенећ тљзелеше џђм
язылу максаты ягыннан Т.Ялчыгол ђсђреннђн нык аерыла.

Шулай ук XIX гасырныћ соћгы чирегендђ, тљгђлрђге
1883 елда, Казанда Хљсђен Ђмирхан дигђн татар тарихчы-
сыныћ да "Тђварихе Болгария" исемле хезмђте дљнья књрђ.
Ђлеге китапныћ исеме, ђлбђттђ, Мљслими ђсђре тђћгђл
килђ, лђкин ул эчтђлеге ягыннан аныкыннан нык аерыла:
анда инде мђгълњматлар реаль, конкрет шђхеслђр џђм ва-
кыйгалар белђн бђйлђнештђ бирелђ. 2011 елда Казанда га-
лим С.Гыйлђќетдинов тарафыннан XIX гасыр тарихчы-
лары Кадыйр Гали бђкнећ "Ќђмигыт-тђварих" џђм  Хиса-
метдђн Мљслими, Таќетдђн Ялчыгол, Хљсђен Ђмирханнар-
ныћ югарыда телгђ алынган "Тђварихе Болгария" исемле
ђсђрлђре бергђ тупланып, хђзерге татар теленђ якынайтып
нђшер ителде. Ђлеге китапларны бњгенге татар укучысы-
на ќиткерњ юлында бик кирђкле эш башкарылды.

Татар ђдђбияты тарихчылары Мљслиминећ ђлеге ђсђре
белђн књптђннђн кызыксына, аныћ турында язалар да.
Лђкин бу ђсђрнећ язылуы, идея ягы ђлегђчђ ќитђрлек ачыл-
маган килеш кала бирђ. Тњбђндђ газета укучылар хозуры-
на тђкъдим ителњче мђкалђбез борынгы ђдђбиятыбызныћ
шушы проблемасын тикшерњгђ багышлана.

Мљслиминећ "Тђварихе Болгария" ђсђре XIX гасыр-
ныћ икенче яртысыннан бирле  књчерелеп таралуына
ђсђрнећ дистђлђрчђ сандагы кулъязмаларыныћ књчермђл-
ђре дђлил булып тора. Шулай ук аныћ XIX
гасырныћ икенче яртысында Казанда нђшер
ителгђн басмалары да бар. Фђндђ бу ђсђрнећ
кайчан язылуы проблемасы ђлегђчђ махсус
тикшерњ объекты итеп куелганы юк. Аныћ
язылу вакытын тикшерњчелђр арасында Казан
тарихчылары џђм филологлары Ш.Мђржани,
К.Насыйри, Г.Ђхмђров, С.Вахиди, Н.Ф.Кали-
нин џ.б. бар.

"Тђварихе Болгария" ђсђрен берсњзсез та-
рихи чыганак итеп кабул итњчелђр булган ке-
бек, аћа XIX йљздђ њк тђнкыйть белђн карау-
чы галимнђр дђ булган.

Ђлеге китапка беренче фђнни тђнкыйть
язучы кеше књренекле татар тарихчысы Ши-
џабетдин Мђрќани була. Мђрќани - Мљсли-
ми (Хисаметдин бине Шђрђфетдин) ђсђрен
урта гасыр татар тарихына чыганак буларак
хезмђт итњен анализлап, хезмђтне тђнкыйть
итђ, Мљслими ђсђренећ нигезле тарихи язма
чыганаклар нигезендђ язылмаганлыгын
књрсђтђ.

маны аћлатуда файдалана. Галимнећ бу љлкђдђге ђџђми-
ятле фикерлђре тњбђндђгелђрдђн гыйбарђт:

1. "Тђварихе Болгария" ђсђре галимнђр игътибарына
1840  еллардан соћ гына керђ башлый.

2. Ђсђрнећ табылган кулъязмаларыныћ тик берсе
генђ, ић борынгысы фђкать 1827 елда књчерелгђн дип
књрсђтелђ.

Моннан тыш, М.Госманов Мљслими ђсђренећ Таќет-
дин Ялчыголовныћ "Тарихнамђ-и Болгар" ђсђре белђн ур-
так яклары булуын ача џђм ђгђр Мљслими ђсђре XVI га-
сырда язылган булса, Ялчыгол аны њзенећ хезмђтендђ фай-
даланыр иде, дигђн бик урынлы фикер књтђрђ.

Ул, Мљслими ђсђренећ язылу вакыты итеп 1827 елгы
кулъязма књчермђсен документаль итеп карау ягында,
лђкин ђле тагын да табышлар булу мљмкинлеген искђ алып,
бђлки XVIII йљз ахыры дип фаразлап торырга тђкъдим итђ.

Хисаметдин бине Шђрђфетдин ђсђренећ чыганаклар
базасы џђм аныћ нинди максаттан чыгып язылу идеясен
1995 елда ђдђбият галиме, археограф М.Ђхмђтќанов
њзенећ бер мђкалђсендђ тасвир итђ.  Автор бу хезмђтендђ
Хисаметдин бине Шђрђфетдиннећ фикерлђрен яћа архе-
ографик материаллар яктылыгында, гомум Россия импе-
риясенећ XVIII - XIX гасыр башларындагы тарихи књре-
нешлђре яктылыгында, Россиянећ дини-милли сђясђте
белђн бђйлђнештђ бђян итђ.

М.Ђхмђтќановныћ фикерлђре аныћ тарафыннан 1993
елгы археографик экспедиция вакытында Татарстанныћ
Лениногорск тљбђге, Керкђле авылында табылган 1820 ел-
ларга караган бер кулъязма  белђн дђ раслана. Ул материал
беркадђр љйрђнелеп, аныћ Мљслими ђсђре белђн бђйлђне-
ше барлыгы ачыкланып, соћрак ул басылып  та чыкты.

Басмада кулъязманыћ шагыйрь Габдерђхим Утыз Им-
ђни тарафыннан язылу џђм Хисаметдин бине Шђрђфет-
дин Мљслиминећ татар язучысы Таќетдин Ялчыгол псев-
донимы булуы кире кагып булмаслык итеп раслана.

Узган гасыр ахырында Мљслиминећ "Тђварихе Болга-
рия" ђсђренећ, беренче мђртђбђ кириллицада ђзерлђнеп,
филология фђннђре кандидаты С. Гыйлђќетдинов тара-
фыннан басылып чыгуы да бу ђсђр белђн кызыксынучы-
лар даирђсен кићђйтте.

XXI гасырга кергђч, Мљслими ђсђрлђре белђн кызык-
сыну Кљнбатыш Европа џђм Америка галимнђрендђ дђ уян-
ды. Алардан Аллен Франк џђм Михаэль Кемпер кебек бел-

гечлђрнећ язган хезмђтлђрендђ Мљслими
ђсђрен анализлауга зур урын бирелђ.

Бу авторларныћ хезмђтлђрендђ
Мљслими ђсђре XVIII-XIX гасырлардагы
татар тарихы џђм мђдђнияте контекстын-
да карала. Ђлеге авторларныћ Мљслими
ђсђренђ карата њз карашлары бар. Алар-
дан аеруча Михаэль Кемпер "Тђварихе
Болгария" китабын бер бљтен ђсђр итеп
анализлый. Бу - дљрес метод. Татар галим-
нђренећ кайберлђре арасында "Тђварихе
Болгария"не тљрле очраклы язмалардан
тупланган дигђн фикер ђйтњчелђр дђ бар.

Лђкин ђсђрнећ историографиясеннђн
књренгђнчђ, аныћ 180 еллык гомерендђ
татар ђдђбият тарихында бик зур урын
тотуы књренђ џђм аныћ ђдђби псевдоним
астында язылган Таќетдин Ялчыгол кал-
ђменђ нисбђтле булуы ачыла.

Гњзђлия КЂРИМОВА,
Татар энциклопедиясе
институты хезмђткђре

"Тђварихе Болгария"
ђсђрен кем язган?

Ќаныбыз тынгылык  эзли...
(Башы газетабызныћ 2012 елныћ №1 (118) санында.)

- Ђ инде дога кылып та терелмђсђћ?
- Ђгђр терелмђсђћ яки башка ниндидер максатыћа ирешђ

алмасаћ, "Ђлхђмдњлиллђџ" дип Раббыћны макта, чљнки Аллаџы
Тђгалђ белњчерђк. Ул ничек бирђ, ничек оештыра - безнећ љчен
шулай хђерле дип уйларга кирђк. Џђрбер нђрсђдђ мђгънђ-хикмђт
бар.

- Ђ хезмђттђшећ яки књршећ бик начар булуда нинди хикмђт?
Ђнђ безнећ урамда торучы ике књрше хатын инде ничђ ел тала-
шалар, берсе бигрђк тђ ђшђке, ай-яй-яй...

- Аллаџ кешелђрне тљрлечђ сыный бит. Монысы да зур, ќитди
сынау. Берсе (ђшђкесе) књршесенђ џљќњм итђ, ди. Ђ шул књрше
Аллаџыга сыенуны белми - тегесенђ ќавап бирђ. Моныћ "ќене"
сљенђ, чљнки њзенђ беразга гына булса да ќитђрлек энергия суы-
рып алды. Тђмам тынычлыгын ќуйган теге хатын исђ хђлсез ка-
лып кереп егыла. Берничђ кљннђн бу хђл кабатлана, чљнки берен-
чесенђ тагын дђрт-энергиясен тулыландырырга кирђк. Лђкин моћа
киртђ куеп була: яман хатын нђрсђ генђ дисђ дђ - дђшмђскђ. Зикер
кылып, ягъни Аллаџны мактап, књћелећдђ давыл кузгатырга ирек
бирмђскђ кирђк.

- Ул, бђлки, дђшмђс иде дђ, тегесе бит нахакка гаепли, начар
сњзлђр ђйтеп рђнќетђ.

- Бу хакта бер ислам галиме болай дигђн: "Ђгђр игътибарыћ-
ны Аллаџка юнђлдергђн чакта кешелђрнећ тупаслыгы синећ хђте-
рећне калдырмый џђм кђефећђ тђэсир итми икђн, бу йљрђгећнећ
олы џђм холкыћныћ затлы булуын исбатлый". Менђ бит кайда

хикмђт. Без шайтан кабызып ќибђргђн учакка "ягулык" љстђп,
дђрђќђбезне генђ тљшерђбез џђм њзебезгђ зыян салабыз.

- Шулай шул, ќђнќалчыныћ тњбђн дђрђќђсенђ тљшеп пыч-
ранганчы, аны читлђтеп узу џђм ќавап бирмђњ књпкђ яхшырак. Ђ
шундый начар, хђтта явыз, хђтђр кешелђр янаса, ничек тђ булса
куркытырга телђсђ?

- Моныћ турында Аллаџы Тђгалђ болай ди: "Мин Адђм ба-
ласыныћ йљрђгендђ ике курку урнаштырмыйм. Ђгђр кеше Миннђн
курыкса, башка беркемнђн џђм бернђрсђдђн курыкмас. Ђгђр
Миннђн курыкмаса, мђхлуклардан куркуны йљрђгендђ урнашты-
рырмын". Коръђндђ мондый мђгънђле аять тђ бар: Аллаџныћ ќђза-
сыннан куркып гљнаџлы гамђллђрдђн читлђшкђн кешегђ Аллаџ
кыенлыклардан чыгу юлын књрсђтер".

- Ђ њлемне ислам дине ничек аћлата? Нишлђп шулай бик
сагайта џђм куркыта соћ ул њлем?

- Бу хакта ислам галимнђре болай дилђр...
...Бала ана карынында ярала. Аныћ шундый искиткеч камил

рђвештђ формалашуы - њзе бер могќиза. Лђкин баланыћ билгеле
вакыт њтњгђ карында хђрђкђтлђнђ башлавы, ягъни "терелње" - без-
нећ акылыбыз аћлап бетерђ алмый торган тагын бер сер, тагын
бер бљек могќиза. Бу вакыйга турында халык гади итеп кенђ "ќан
керде" дип ђйтђ. Кайдан килгђн соћ ул ќан? Кем ясаган аны?
Кљчсез нђни яралгыга аны кем урнаштырган соћ? Хакыйкать бер
генђ: ќан ахирђттђн килгђн. Аны Аллаџы Тђгалђ бар кылган џђм
Раббыбыз ђмере буенча ќанны фђрештђлђр балага љреп кертђ.

Галимнђр ђйтњенђ караганда, ќан ул - нурдан яратылган
ќисем. Ул исђн, хђрђкђтлђнњчђн џђм њз асылында яшђњне, гый-

лемне, ихтыярны, яхшылык белђн начарлык арасында сайлый белњ
сђлђтен џђм адђм баласына хас булырга тиешле башка сыйфат-
ларны туплый. Џђр кешегђ ул Раббыбыз Аллаџы Тђгалђ бљек
хикмђт белђн оештырган махсус программа салынган килеш би-
релђ. Тљп максат - џђр ќан Аллаџ аћа биргђн программаны њтђп,
њз вакыты белђн ахирђткђ, Аллаџы Тђгалђ хљкеменђ кайтырга
тиеш була.

- Бу бер оешма хезмђткђре командировкага ќибђрелгђн ке-
бек тњгелме соћ инде? - дип елмаебрак дђште Илсур.

- Шулай дип тђ була, дљрес чагыштырасыћ. Командировкага
киткђн кеше њз љстенђ бит тљрле бурычлар ала џђм њзенђ
йљклђтелгђн вазифаны ќиренђ ќиткереп башкарса, туган якка
борчылмыйча џђм сљенеп кайта. Ђмма њзенђ бирелгђн акчаларны
тотып бетереп бурычын њтђмђсђ, андый хезмђткђргђ кайту авыр
џђм куркыныч була.

- Ђ-ђ, менђ хђзер мин мђсьђлђне бераз аћлыйм бугай: њлем
безне шућа бик сагайта џђм куркыта, чљнки...

- ...Чљнки њлем ул - ќан белђн тђннећ аерылуы џђм ќанныћ
њз "ватанына" - ахирђткђ кайтып китње. Ахирђттђ исђ бљтен "про-
грамма" буенча Аллаџы Тђгалђ каршында ќавап тотасы була.

- Менђ нигђ безнећ ќаннарыбыз тыныч тњгел икђн, - диде
Илсур уйчан гына. - Ахирђткђ, мђћгелеккђ књчкђч, ничек ќавап
бирербез дип кайгыралар алар, димђк...

- Нђкъ шулай. Безгђ бирелгђн сђламђтлек, акыл, нђрсђдер
эшлђргђ мљмкинлек бу дљньяда яшђр љчен генђ тњгел, ахирђткђ
ђзерлђнер љчен дђ бирелгђн нигъмђт ул.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

 Татарныћ књренекле археограф галиме Альберт Фђтхи
Ш.Мђрќанидђн соћ бу ђсђрне чыганак буларак тђнкыйтькђ
кушылса да, аныћ татар укучылары арасында популяр булу
сђбђбен ачарга тырыша. А.Фђтхи, "Тђварихе Болгария"-
нећ популяр булуыныћ сере ђсђрнећ татар халкы тарихы-
на бђйле итеп књрсђтелгђн  тарихи "риваятьлђр",
"шђќђрђлђр", "ташбилгелђр" сђхифђлђрендђ булуын дљрес
књрсђтеп, борынгы ђдђбият белеменђ яћа бер фикер љсти.

Альберт Фђтхи, бу проблема буенча атаклы татар ар-
хеографы Сђет Вахидиныћ кулъязмаларына таянып, аныћ
ђле фђнни ђйлђнешкђ кермђгђн мђгълњматлары барлыгын
яза. С.Вахиди язмаларына караганда, Ташбилге авылы
янында "Тђварихе Болгария" авторыныћ XIX гасырныћ
беренче яртысында кабер ташы да мђгълњм булган.

"Тђварихе Болгария" ђсђренђ књренекле тарихчы Ри-
заэтдин бине Фђхретдин дђ бик шљбџђ белђн караган. Аныћ
иќатына карата: "Бичараныћ газиз гомерлђре вђ кыйммђ-
тле вакытлары урынсызга џђм файдасызга ђрђм булган",
дигђн катгый фикергђ килгђн.

Алда искђ алынган галимнђрнећ фикерлђре Мљслими
иќатына мљнђсђбђттђ, ђлеге ђсђргђ фђнни бђялђњ юлында
татар ђдђбият белемендђ ныклы алгарыш барганлыгы
књренђ.

"Тђварихе Болгария" ђсђре белђн кызыксынуныћ яћа
этабы 1970 елларда башлана.

Бу љлкђдђ љр-яћа фикер тарихчы галим М. Госманов-
ныћ монографик хезмђтендђ књтђрелђ.

Ул, њзенђ хђтле яшђгђн галимнђрнећ Мљслиминећ
"Тђварихе Болгария" ђсђре хакындагы фикерлђрен, алар-
ныћ бу мђсьђлђгђ нинди карашта тору позициялђрен
љйрђнђ, шулай ук  яћа археографик табышларны пробле-
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Мљхетдинов Самат Мићзакир улы - безнећ ярдђмгђ
мохтаќ, ул физик мљмкинлеклђре чиклђнгђн 48 яшь-
лек ир-ат. Аллаhы Тђгалђ аћа бу дљньяда зур сынау
бирђ: 22 яшендђ жђрђхђт алганнан соћ, Самат њз гоме-
рен коляскада кичерергђ дучар була. Аянычлы вакый-
гага кадђр ул, югары медицина белеме алып, балалар
клиникасында массаж hђм физкультура буенча инст-
руктор булып эшли, кешелђрне дђвалый. Кызганыч,
хђзер файдалы эшен дђвам иттерђ алмый. Хђзерге
кљндђ Самат ялгыз яши, аныћ гаилђсе юк. Язмыш сы-
науларына карамастан, ул искиткеч оптимист, књтђрен-

Мђрхђмђтле булыйк!
ке књћелле кеше, аныћ белђн аралашу - њзенђ бер
бђйрђм, ќан рђхђте. Самат hђркљн њзе љстендђ эшли,
актив тормыш итђргђ тырыша. Хђтта читтђн торып
югары юридик белем дђ алган. Янында якын кешелђ-
ре булмаганга књрђ, Самат аралашу hђм урамга чыгып
hава сулау љчен мђрхђмђтле кешелђр эзли. Аныћ авы-
руын дђвалау ысулы да билгеле булды: аћа Германи-
ядђ кыйммђтле операция ясату љчен бер миллион сум
акча кирђк.

Мљселман кардђшлђребез! Саматка хђлебездђн
килгђнчђ ярдђм итик! Яхшылык жирдђ ятмый. Изге
эшлђрегез љчен Аллаџы Тђгалђ Сезне зурлар!

Саматка ярдђм итђргђ телђњчелђр "Зђкят" хђйрия
фондына мљрђќђгать итђ ала:

Адрес: 420111, Казан шђџђре, Лобачевский ура-
мы, 6 нчы йорт.

Телефон: +7 (843) 236-46-32, 264-60-08; факс: +7
(843) 236-37-62.

Электрон почта: fondzakyat@yandex.ru.
Сайт: www.закят.рф.
Шулай ук акчаларны тњбђндђ китерелгђн исђп-

хисап счётына да књчерергђ мљмкин:
ИНН 1655068682
ОГРН 1091600003153
р/с 40703810400020000071 в ОАО "Ак Барс" Банк

в г.Казани
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Назначение платежа: благотворительная по-

мощь Мухутдинову С.М.

Мисырда баручы сђяси
процесслар ђлегђ илнећ
фђн љлкђсенђ начар тђэ-
сир ясап љлгермђгђн, ах-
рысы. Моны Мисыр га-
лимнђренећ соћгы ачы-
шы да дђлилли. www.itar-
tass.com сайты биргђн
мђгълњматларга караган-
да, яман шешне дђвала-
уда алтын куллану ућай
нђтиќђлђргђ китергђн.

"Рак књзђнђклђренећ таралма-
вына каршы тору љчен алтынныћ
нанокисђкчеклђрен куллану нђтиќ-
ђлелеген клиник тђќрибђлђр дђ рас-
лады", - дип белдерде Каџирђ
шђџђре фђнни тикшеренњлђренећ
Милли њзђгендђ њткђн матбугат оч-
рашуында табиб Мостафа ђс-Сђет.

Алтынныћ
нанокисђкчеклђре рак

авыруын дђвалый!

Лазер ярдђ-
мендђ авырту-
ныћ "њзђге"нђ
китертелгђн ал-
тынныћ наноки-
с ђ к ч е к л ђ р е ,
шешнећ кан та-
м ы р л а р ы
зђгыйфьлђнње
нђтиќђсендђ ,
ракны туктата.
Галим билгелђп
њткђнчђ, бу ысул
белђн бары тик
авыру књзђнђк-

лђргђ генђ йогынты ясала, моныћ
сђламђт књзђнђклђр љчен бернинди
дђ зыяны юк.

Хђзерге вакытта хайваннарда
клиник сынаулар њткђрелђ. Љстђмђ
начар тђэсирлђрнећ булмавы тулы-
сынча дђлиллђнгђннђн соћ, сына-
улар авыру кешелђр белђн башка-
рылачак. Доктор Мостафа ђс-Сђет
фикеренчђ, нанокисђкчеклђрне
куллану нђтиќђле булган очракта,
ул бавыр, бљер, талак (селезёнка)
рагын дђвалауда њзенећ хђлиткеч
ролен књрсђтђ алачак.

 ФОТОДА: алтынныћ наноки-
сђкчеклђре рак књзђнђклђренећ та-
ралуына юл куймый.

www.islam.ru сайты хђбђрлђрен
файдаланып,

КФУдагы Филология џђм
сђнгать институтыныћ татар

филологиясе бњлеге
студенткасы Ландыш

ЌИЏАНШИНА

(Мисыр галимнђренећ ачышы)

Ќаныбыз тынгылык эзли...
(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

- Ђ књп кешелђр дљнья љчен генђ яши...
- ...Џђм ахирђт тормышына ышанмаганга, аны

белмђгђнгђ књрђ бљтен љметен дљнья тормышына баглый,
дљнья малы табам дип тырыша: шул мал артса, сљенђ, ђ
югалтса - бик кайгыра. Лђкин кеше нинди генђ матди "юату-
лар" уйлап тапмасын, аныћ књћеле канђгатьлђнђ алмый,
чљнки, ђйткђнемчђ, ќанныћ бу дљньяга килњенећ тљп мак-
саты байлык туплау тњгел, ђ тђн белђн берлектђ аларны
юктан бар кылган Яратучыга гыйбадђт итњ. Аллаџ белђн
кеше арасы тљзек, дљрес булмаганга гына књћел сыкрый,
борчыла.

Шушы сњзлђр Илсур йљрђгенђ њтеп керсђ дђ, аныћ
књћел тљбендђ бер шиклђнњ "корты" кымырдап, њзенећ њќђт
авазы белђн хакыйкатьне кире кагып карады:

- Белмим инде... гел намаз укып, мђчеткђ йљреп кенђ
тормыш итеп булмый бит...

- Ђ кем ђйтђ кљне-тљне намаз гына укы дип? Кљне-
тљне дљнья эшен генђ эшлђ дип ђйтњче дђ юк. Џђр нђрсђнећ
- эшнећ дђ, ялныћ да, намазныћ да - њз вакыты. Кыска гына
намазга караганда дљньяви эшлђребезгђ шактый књбрђк
вакыт бирелђ бит ђле. Бу беренчедђн. Ђ икенчедђн,
сљйлђшњебез башында њзећ ђйттећ: кеше зђгыйфь џђм мох-
таќ. Кичтђн моны эшлим, тегене башкарам, иртђгђ таулар
ђйлђндерђм дип планлаштырып куясыћ, ђ иртђгесен, авы-
рып китеп, ятагыћнан да тора алмыйсыћ. Шулай булуы
мљмкинме? Бик мљмкин... Љченчедђн, иман-ышаныч дљнья
эшлђрен башкаруда да зур терђк-ярдђмче: бисмиллаџны
ђйтеп, Аллаџыга тђвђккђллђп эшлђсђћ, нђтиќђсе ничек
булса да, књћел барыбер тыныч кала, чљнки Раббыбыздан
хђерлесен сорадык. Ђ Аллаџы Тђгалђ телђгђнчђ, Ул куш-
канча яшђгђнгђ књрђ, кешенећ ќаны ахирђткђ ничек кай-
тып китђрмен дип тђ борчылмый.

Књћел тыныч кала... Моны ишетњгђ Илсурныћ књз
аллары кинђт ачылып киткђндђй булып, йљрђгендђ нинди-
дер изге ќылылык белђн љртелгђн очкын кабынды. Шушы
очкын Илсур кальбен йомшак кына итеп яктыртты, књће-
лен исђ аћлаешсыз шатлык, љмет билђп алды. Џђм ни
хикмђт - ђлеге яктылык сњрелми, кимеми! Борчулы йљрђктђ
пђйда булган ышаныч Илсурны њз тормышына, бу дљньяга
- бар Галђмгђ! - икенче тљрле каратты.

- Ђйе! Бу Галђмнећ Яратучысы булуына мин ышанам!
- диде аћа йљрђге. - Ул - яшђњнећ џђм њлемнећ Хуќасы,
Адђм балаларын сђламђтлек, ризык, џава белђн нигъмђтл-
ђндерњче, безне бу дљньяда сынап, ахирђттђ каршы алачак
бљек Раббыбыз... Аныћ бљеклеге куе урманнарда џђм ик-
сез-чиксез тирђн дђрьяда, чђчђк тулы матур болыннарда,
тљнге књкнећ серлелегендђ... Шушы мђхлукатлар бер мак-
сатсыз џђм мђгънђсез яратылмаган џђм алар њзлђренђ
йљклђтелгђн вазифаларны тљгђл башкара. Кешелђр яшђе-
шендђ дђ зур, бљек Максат бар. Бљек Максат...

Гыйлем џђм хакыйкать юлларында ђле шактый књп
адым  ясарга туры килђчђк Илсурга. Лђкин бу тормышта
аћа бирелгђн књп нигьмђтлђр Аллаџыныћ бик зур бњлђге
булуын ул инде хђзер аћлый џђм ихластан шљкер кыла. Кљн
саен якынлаша торган ахирђт тормышы турында да Илсур
хђзер уйламыйча яшђмђс. Ахирђткђ кертњче "ишек" яны-
на килеп ќиткђч тђ, ул шул ишекне курыкмыйча ачар.
Мђћгелеккђ таба илтђ торган тормыш юлында проблема-
лар, авырлыклар булмый калмас. Ђмма Иман, Аллаџыга
ныклы ышаныч белђн яшђгђндђ, хђвеф-хђтђр џђм кыенлык
тљн кебек њтђчђк. Чљнки иманлылар шиклђнмичђ ышана:
ул "тљн" узар џђм, џичшиксез, аны игелекле, сљенечле, яп-
якты "кљн" алыштырачак. Сљенечле, Якты Кљн...

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе мљдире

Бњгенге кљндђ Яћа чишмђ
районындагы 11 мђчет-
нећ ќидесендђ балаларга
дини дђреслђр бирелђ.

8 гыйнвар кљнне Акбњре мђче-
тендђ балалар љчен њткђрелгђн
бђйгедђ џђр мђчеттђн бишђр бала
катнашты. Балалар њзлђрен тљрле
уен-конкурсларда сынады. Ић бе-
ренче сынау - балаларныћ белемн-
ђрен тест ярдђмендђ ачыклау бул-
ды. Конкурс шулай ук азан ђйтњ,
Коръђн сњрђлђре џђм догалар уку
кебек этапларга да бњлеп њткђрел-
де. I, II, III урыннар алучыларга
кыйммђтле бњлђклђр тапшырылды.
Гомумђн, бер генђ бала да бњлђксез
калмады.

Очрашу чђй эчњ белђн тђмам-

Яћа чишмђдђ бђйге узды
ланды. Акбњре авылы имамы
Хђмзђ хђзрђт Шђрифуллин џђм
авыл Советы башлыгы Ќђњдђт
Ќђлђлетдинов килгђн кунакларга
њз рђхмђтен ќиткерде.

Бђйгене оештыру-њткђрњдђ
авыл ќирлеге халкы, Акбњре мђче-
те имамы гаилђсе, хуќалык ќитђ-
кчелђре зур тырышлык куйды.

Бђйгедђ аеруча зур активлык-
ны Казандагы "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсендђ укучы студентлар -
Гђрђева Гљлњсђ џђм Габдрафикова
Милђњшђ књрсђтте.

42 бала катнашкан бђйгенећ
чыгымнарын мљхтђсибђт њз љстенђ
алды.

Яћа чишмђ мљхтђсибђтенећ
дђгъват кылу џђм мђгълњмат

бирњ бњлеге


